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1. Inleiding 

 

1.1. Doelstelling 

Zusje’s Stichting is op 21 juli 2011 opgericht en heeft tot doel goede doelen, 

instellingen (waaronder ook soortgelijke buitenlandse organisaties) en privépersonen 

te ondersteunen ten behoeve van projecten en/of noden als bedoeld in artikel 6.33 

onderdeel b Wet op de inkomstenbelasting 2001 door het doen van uitkeringen aan 

deze instellingen. 

1.1.1 Missie 

Het ondersteunen van goede doelen dient te geschieden in de ruimste zin des 

woords. Dit betekent dat Zusje’s Stichting aan de te selecteren goede doelen 

middelen ter beschikking stelt. Dit gebeurt door het verstrekken van liquide 

middelen, maar ook door op andere wijzen deze goede doelen te ondersteunen. 

Het oogmerk van de inspanningen van de Stichting is niet het behalen van winst, 

maar het generen van gelden voor goede doelen waaraan zij wenst bij te dragen. 

1.1.2. Visie 

Het bestuur bekijkt kritisch de goede doelen waaraan wordt geschonken. Het is 

aan het bestuur om mede door een goed selectiebeleid uit te voeren ervoor zorg 

te dragen dat goede doelen en bovenbedoelde initiatieven alleen worden 

ondersteund indien de door deze instellingen te ontvangen gelden ook effectief 

aan de goede doelen ten goede komen. Het bestuur dient hiermee bij de invulling 

van het beleid rekening te houden. 

 

1.2 Historie 

Zusje’s Stichting is, zoals reeds eerder is opgemerkt, op 21 juli 2011 opgericht. 

1.2.1 Interne organisatie 

Het bestuur van Zusje’s Stichting bestaat thans uit vier leden, te weten: 

Naam     Functie 

E.J.M. Slooff    Voorzitter 

M.A.M. Slooff-Spee   Secretaris 

K.T. Slooff     Penningmeester 

A.W.E. van Vugt    Bestuurder 



 

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid en is 

continue bezig te onderzoeken aan welke doelen de gelden van de Stichting het 

beste kunnen toekomen. Hiertoe houdt het bestuur minimaal één keer per half 

jaar, maar verder zoveel als noodzakelijk is, een bestuursvergadering. Alle 

bestuursleden hebben één stem in deze vergadering en voor de besluitvorming 

geldt dat een volstrekte meerderheid van de stemmen benodigd is. 

Alle bestuurders zijn van onbesproken gedragen. Mede in het kader van de 

voorgenomen herzien wetgeving inzake ANBI’s merken wij op dat geen van de 

bestuursleden zich schuldig heeft gemaakt aan een zodanig misdrijf dat twijfels 

bestaan omtrent de integriteit van die persoon, zijn respect voor andermans 

persoon of goed of de Nederlandse rechtsorde. 

Externe organisaties 

Het bestuur heeft met een aantal externe marktpartijen te maken. Zo is voor het 

beheer van het vermogen gekozen voor Rabobank Drechtsteden.  

Het bestuur werkt prettig samen met de genoemde partij en ziet thans geen 

noodzaak om de financiële diensten die aan Zusje’s Stichting worden verleend 

elders onder te brengen. 

Naast vorengenoemde externe organisaties is er nog een groot aantal andere 

organisaties waaraan Zusje’s Stichting gerelateerd is. Het betreft met name de 

charitatieve organisaties waaraan zal worden gedoneerd, zoals Nationale 

Vereniging De Zonnebloem, Stichting Vrienden van het Sophia, Stichting Pim en 

Villa Pardoes. Waar mogelijk onderhoudt het bestuur contacten met andere 

algemeen nut beogende instellingen, teneinde relevante ontwikkelingen tijdig te 

signaleren. 

  



2. Werkzaamheden 

 

De werkzaamheden van Zusje’s Stichting worden voornamelijk verricht door het 

bestuur van de Stichting. Zusje’s Stichting heeft geen personeel in dienst. Onder de 

werkzaamheden van het bestuur valt mede het beheer van de inkomsten en de 

uitgaven en fondsenwerving. 

 

2.1 Fondsenwerving 

 

Zusje’s Stichting beschikt over een substantieel toegezegd vermogen. Dit heeft tot 

gevolg dat Zusje’s Stichting in beginsel voldoende middelen zal hebben om de 

continuïteit van de Stichting te waarborgen. Door conservatief te beleggen probeert 

de Stichting haar vermogen in stand te houden of doen aangroeien. Er zal in ruime 

mate kunnen worden voldaan aan haar doelstellingen. 

 

Het bestuur benadert actief partijen en relaties die de doelstellingen van Zusje’s 

Stichting onderschrijven, teneinde hen te bewegen middelen aan Zusje’s Stichting te 

schenken. 

 

2.2 Beheer van het vermogen 

 

De inkomsten van de Stichting bestaan voornamelijk de te ontvangen schenkingen, 

alsmede het rendement op de beleggingen. Daarop komen in mindering de kosten 

van het vermogensbeheer en de kosten van de accountant. Andere inkomsten 

kunnen worden verkregen door extra energie in overige fondsenwerving te steken. 

Het vermogen dat door de Stichting wordt aangehouden is van belang voor de 

continuïteit van de werkbaarheid van de doelstelling. 

 

2.3 Besteding van het vermogen 

 

Zoals reeds eerder is opgemerkt, is het effectenbeheer en het voeren van de 

administratie uit handen gegeven. 

 

De kosten van vermogensbeheer en de kosten van de accountant zijn naar het 

oordeel van het bestuur niet buitensporig en staan alleszins in verband met de 

verrichte werkzaamheden. 

 

Aan de bestuurders van Zusje’s Stichting wordt geen bestuursvergoeding toegekend. 

In redelijkheid gemaakte onkosten worden vergoed. 

 



Ten aanzien van de goede doelen waaraan wordt geschonken, zal het bestuur van 

Zusje’s Stichting jaarlijks een selectie maken uit de passende goede doelen. Bij deze 

selectie zal meewegen dat zoveel mogelijk organisaties ondersteuning behoeven, 

maar ook dat wordt geschonken aan organisaties die de ontvangen gelden goed 

besteden dan wel in het verleden hebben aangetoond de ontvangen giften goed te 

hebben besteed.  

 

3. Samenvatting 

Zusje’s Stichting is betrokken bij het ondersteunen van goede doelen. 

De Stichting probeert haar vermogen in stand te houden of doen aangroeien door 

conservatief te beleggen. 

Het rendement op het vermogen van de Stichting wordt nagenoeg uitsluiten aangewend 

ten behoeve van het algemeen nut. 

Een kwalitatief goed selectiebeleid zorgt ervoor dat Zusje’s Stichting schenkingen 

verricht aan instellingen die in ruime mate voldoen aan de doelstellingen van de 

Stichting. 

De doelstelling van Zusje’s Stichting, te weten het ondersteunen van goede doelen, 

instellingen (waaronder ook soortgelijke buitenlandse organisaties) en privépersonen ten 

behoeve van projecten en/of noden als bedoeld in artikel 6.33 onderdeel b Wet op 

Inkomstenbelasting 2001 door het doen van uitkeringen, zal niet worden gewijzigd. 

Het bestuur zal in de komende jaren aan de doelstelling van Zusje’s Stichting tegemoet 

komen, waarbij de continuïteit van de Stichting alsmede het voldoen aan (gewijzigde) 

wet- en regelgeving hoog in het vaandel zal staan.  

 

 

 

 

 

 

  

 


